
Vad är kårhelg ? 
Alla scouter och ledare åker på gemensam 

övernattning till en stor scoutstuga, Göransborg, 

vid Tjörnarp, norr om Höör. 

 

Spårare och upptäckare sover inne på borgen i 

våningssängar och äventyrare sover ute i 

vindskydd. 

 

Bäver och föräldrar är med på lördagen. 

 

 

 

 

  

    September 2019 

 

Kårhelg! 
 

 

 

 

Välkommen till kårhelg 12-13 oktober 2019! 
 

På årets kårhelg samlar vi ihop alla OS-ringarna 

så att de blir hela och fina - tillsammans deltar vi 

i OS-spelen, på scouters vis, i skogen runt 

Göransborg. 

 

Vi ordnar lunch under lördagen för scouter och 

familjen och avslutning för dagens gemensamma 

aktiviteter beräknar vi att ha vid 16.00-16.30-

tiden. 

Då säger vi "hejdå" till bäverscouter och 

familjen, fortsätter med roliga aktiviteter, äter 

middag och myser resten av dagen. På söndagen 

har vi tid för fler skojigheter innan vi åker hem 

med buss. 

 

Tid: 
Lördag 12 oktober: Samling på Göransborg , 

kl 09.00-10.00.  

 

Bäver samlas kl 09.00, spårare samlas kl 

09.20, upptäckare samlas kl 09.40 och 

äventyrare samlas kl 10.00. 

(har man barn på flera avdelningar eller vill 

samåka får man välja tid mellan kl 09.00 och 

10.00 själv) 

Till Göransborg åker vi med föräldrars bil. 

Tänk på miljön och samåk gärna. 

 

Söndag 13 oktober: Tillbaka på Axelgård är vi ca kl 15.00 

Vi åker buss hem från Göransborg till Axelgård. 

 

  



 

 

 

 

Pris:  
120 kr för spårare, upptäckare och äventyrare. 60 kr för bävrar. 

 

Anmälan och betalning: 
Fyll i anmälningsformuläret som finns på www.torn.scout.se 

senast fredagen den 4 oktober. 

Betala till scoutkårens konto, 5393-3024. Ange namn, avdelning och KÅRHELG på 

inbetalning. Gör inbetalningen absolut senast fredagen den 4 oktober. 

 

Anmäld är man först när betalning inkommit. 

 

Frågor 
Skicka ett mail till karhelg@torn.scout.se 

 

Utrustning – Kårhelg: 
Varma kläder för utomhusbruk + ombyte 

Sovsäck, sovkläder, toasaker 

Regnkläder, sittunderlag 

Matgrejor (kåsa, tallrik, bestick, diskhandduk, personlig vattenflaska) 

Kniv (för dig som har scouternas knivbevis och då ska du dessutom ha 

scoutkläder på dig) 

Papper och penna 

Gosedjur 

 

I en liten ryggsäck packar du matgrejor, regnkläder, sittunderlag, papper 

och penna. Resten packar du i en väska (ryggsäck om du är äventyrarscout) 

som du själv kan bära. 

 

Äventyrare behöver dessutom ta med sig: 

Sovsäck, sovkläder, liggunderlag - som går att sova utomhus i. 
 

Familjen 
Medföljande familjemedlemmar behöver också ta med sig matgrejor, 

regnkläder och sittunderlag. Vi kommer att vara ute hela dagen. 

 

Vägbeskrivning 

Vägbeskrivning till Göransborg hittar du via Göransborgs hemsida: 

http://www.goransborg.se/karta/ 
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Förälder, 
Vi skulle bli glada för hjälp av några av er under helgen! 
 

Förutom att ni alla är välkomna att delta under lördagen så behöver vi 

också hjälp av några av er under hela helgen. Det vi behöver hjälp med är 

kökshjälp och städhjälp.  

 

Har ni möjlighet att hjälpa oss? 

Skicka då ett mail till  

karhelg@torn.scout.se, och berätta vad och när ni kan hjälpa till. 

 

Städning 
Vi behöver några vuxna som kan städa Göransborg på söndagen.  

Städningen tar ett par timmar och ni behöver komma kl 09.00.  

 

Kökshjälp 
Vi skall servera lunch och kvällsmat på lördagen och frukost och lunch på 

söndagen. I köket behöver vi all möjlig hjälp (hacka lök, koka gröt, brygga 

kaffe, diska) av några vuxna. 

Stanna hela helgen och hjälp till i köket eller hjälp till enbart på lördagen 

eller enbart på söndagen. 
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